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W!ród wielu kolumn zebra-
nych na wystawie czeskie 
monitorki wyró"nia#y si$ 

urod%, klas% wykonania, brzmieniem 
oraz przyst$pn% cen%. Ma#e XN 125 uj$#y 
mnie od pierwszego wejrzenia, a kolejne 
p#yty wra"enie to pog#$bia#y. 

Po stoczeniu s#abej walki wewn$trznej 
wr$czy#em pracownikowi dystrybuto-
ra "%dan% kwot$ i szybko oddali#em si$  
z nowym nabytkiem. On te" musia# by& 
w siódmym niebie, bo tra'# na waria- 
ta, który uwolni# go od monitorów ni-
komu nieznanej marki, w dodatku po- 

chodz%cej z Czech – w naszym mniema-
niu – audio'lskiej pustyni. By#a to pierw-
sza para Xavianów XN 125 sprzedana  
w Polsce. Numery seryjne: 17 i 18/98.

Pierwszymi zestawami, jakie opu!ci#y 
w 1996 roku manufaktur$ Roberto Bar-
letty, by#y monitory XN 225. Wkrótce 
do#%czy#y do nich podstawkowe XN 230 
oraz pod#ogowe XN 325. W nast$pnym 
roku debiutanckie XN 225 zosta#y za-
st%pione przez XN 125, a pó(niej posz#o  
ju" z górki. Obecnie oferowanych jest 
kilkana!cie modeli pod#ogowych, pod-
stawkowych oraz g#o!ników central-
nych. Do tego dwa subwoofery oraz dwa 
modele stendów. Jak na o!mioosobo- 
w% 'rm$ – du"o. Dodatkowym smacz-
kiem jest fakt, "e na niektóre mode-
le trzeba czeka& nawet kilka tygodni.  
W dodatku rynek wtórny Xavianów  
jest niewielki, co dobrze !wiadczy o ich 
klasie.

Pierwsza wersja XN 125 utrzyma#a 
si$ w katalogu przez cztery lata. W 2001 
roku przesz#a lekki li)ing, lecz w podsta-
wowe za#o"enia nie ingerowano. Trzecia 
wersja, z dopiskiem „Evo”, pojawi#a si$  
w 2006 roku i tutaj ju" zasz#y i!cie re- 
wolucyjne zmiany. G#ówne ró"nice po-
lega#y na zastosowaniu pojedynczych 
gniazd WBT (w poprzednich wersjach 
by#y podwójne zaciski z logo Xaviana), 
aluminiowego tunelu bas-re*eksu, no-
wych przetworników oraz skórzanych 
etykiet w miejsce tradycyjnych naklejek 
z nazw% modelu. W 2009 roku wersj$ 

„Evo” zast%pi#a „Evoluzione Speciale”, 
która jest wytwarzana do dzi!. Na razie 
nic nie wskazuje na to, by w najbli"szym 
czasie mia#a si$ pojawi& edycja MkII.

Budowa
Z odleg#o!ci kilku kroków XN 125 ES 

wygl%daj% jak wyciosane z jednego ka-
wa#ka drewna i nawet przy#o"enie nosa 
do obudów nie zdradza miejsc #%czenia 
okleiny. Mo"na za to wyczu& mieszanin$ 
zapachów szlachetnego drewna i skóry. 
Stolarka jest perfekcyjna. Roberto Bar-
letta zaopatruje si$ w forniry u jednego 
z najlepszych producentów w Europie,  
a fragmenty na poszczególne kolumny 
s% dobierane z zachowaniem takiego  
samego uk#adu s#ojów. Lakier nak#ada 

si$ w sposób pozwalaj%cy zachowa& fak-
tur$ drewna.

Obudowy XN 125 ES wykonano  
z MDF-u o ró"nej grubo!ci. Fronty maj% 
po 18 mm, !cianki boczne i górna –  
22 mm, natomiast dolna a" 4 cm. Nie  
bez powodu, poniewa" w dno wpusz-
czono dwie nagwintowane tuleje, dzi$ki 
którym mo"na przymocowa& monitory 
do 'rmowych podstawek.

Wn$trze wyt#umiono p#atami g%bki  
i prasowan% watolin% przyklejon% do  
boków. 

Charakterystyczn% cech% wszystkich 
modeli XN s% odchylone przednie !cian-

ki, redukuj%ce niezgodno!ci czasowe 
przetworników. Poza tym maksy- 
malnie zbli"ono do siebie centra 
akustyczne g#o!ników, co mia#o 
na celu poprawienie charakte- 
rystyki kierunkowej w pionie.  
W pierwszej wersji XN 125 gór$  
pasma przetwarza#a 18-mm 
mi$kka kopu#ka Scan-Speaka  
D2008, za! !rodek i dó# – 14-cm  
Peerless z blaszanym koszem  
i polipropylenow% membran%.  
W najnowszych XN 125 SE  
na górze znalaz#a si$ 29-mm  
kopu#ka Morela z jedwabiu 
nas%czanego Acu*exem, wy- 
posa"ona w komor$ obni"a-
j%c% rezonans w#asny mem-
brany. W testowanej parze 
!rednie i niskie tony prze-
twarza# 15-cm Scan-Speak 

15W/4532A00 z aluminio-
wym koszem, ale w materia#ach pro-
ducenta mo"na znale(& informacj$, "e  
w XN 125 ES montowane s% mid-woofe-
ry pochodz%ce od Peerlesa-Vify. Punkt 
podzia#u ustalono na 2700 Hz.

G#o!niki s% przykr$cane !rubami  
z logo Xaviana, wpuszczonymi w na-
gwintowane tuleje. Wprawdzie normal-
ny u"ytkownik nie b$dzie w nich gmera#, 
ale gdyby do tego dosz#o, to ponowne 
przykr$cenie koszy nie spowoduje wy-
paczenia otworów monta"owych.

Zwrotnic$ 1. rz$du, ulokowan% na dru-
kowanej p#ytce, przytwierdzono wprost 
do gniazd. W!ród elementów mo"na 
dostrzec kondensator polipropylenowy  
i metalizowane oporniki, 'ltruj%ce ko-
pu#k$ oraz cewk$ rdzeniow% w torze ni-
sko-!redniotonowca.

XN 125 ES s% konstrukcj% wentylowa-
n%, z wylotem bas-re*eksu umieszczo-
nym z ty#u. Tunel to aluminiowa rurka  
o grubo!ci !cianek przekraczaj%cej 4 mm.  
Jak twierdzi konstruktor, metal, w prze-
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W nowych Xavianach  
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ciwie+stwie do tworzyw sztucznych, 
gwarantuje wysok% sztywno!& oraz za-
pobiega modulowaniu niskich tonów. 
Pojedyncze terminale przyjmuj% dowol-
ny rodzaj ko+cówek kabli. Jest to ten sam 
model, tyle "e niez#ocony, który przez 
lata stosowano we wszystkich Xavia-
nach. Na podstawie wieloletniego u"yt-
kowania mog$ stwierdzi&, "e sprawdza 
si$ w praktyce.

Zamiast tabliczki znamionowej Bar-
letta nakleja na swoje kolumny paski 
skóry z wyt#oczon% nazw%, oznakowa-
niem biegunów gniazd oraz numerem 
seryjnym. Testowane egzemplarze by#y 

48. par% XN 125 Evoluzione Speciale, 
jak opu!ci#a manufaktur$ w Kladnie. Jest  
w tym co! magicznego; dotykaj%c obu-
dów Xaviana, odnosz$ wra"enie kontak-
tu z instrumentem wykonanym przez 
utalentowanego lutnika, a nie pochodz%-
cym z ta!my produkcyjnej.

„Efektem ubocznym” grubszych !cia-
nek i nowych g#o!ników jest wi$ksza 
masa. Stare XN 125 wa"% nieca#e 6,5 kg; 
nowe s% o 1,5 kg ci$"sze.

.RQğJXUDFMD

System odniesienia sk#ada# si$ z odtwa-
rzacza Bladelius Syn, przedwzmacniaczy 
Audio Research Reference 5 i B.A.T.  
VK-3ix oraz wzmacniacza mocy Audio 
Research DS 450. Ca#o!& spi$#y kable  
Synergistic Research z serii Tesla, wy-
posa"one w aktywne ekranowanie. Ko-
lumny stan$#y na podstawkach Stand 
Art Model 4. Sprz$t gra# w pokoju o po-
wierzchni 20 m,.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�

Cho& mia# to by& zwyk#y test, posta-
nowi#em porówna& now% ods#on$ Xa-
viana z moimi leciwymi XN 125. My!l$, 

"e wielu czytelników zadaje sobie py-
tanie, czy modernizacje i wersje „spe-
cjalne” faktycznie nios% ze sob% popra- 
w$ brzmienia, czy te" stanowi% jedy-
nie zabieg marketingowy. Sam by#em  
ciekaw.

Porównuj%c oba modele, odtwarza#em 
te same fragmenty nagra+. Co si$ przy 
tym nagimnastykowa#em, to moje, ale 
ju" po trzech, czterech p#ytach mia#em 
jasny obraz sytuacji.

Brzmienie pierwszych XN 125 kon-
centrowa#o si$ na !rednicy. Niewie-
le kolumn, które przewin$#y si$ przez 
moje skromne progi, dorównywa#o cze-

skim monitorom w reprodukcji wokali.  
O ile odtwarzacz ze wzmacniaczem nie 
zmarnowa#y dobrze nagranej p#yty, ma#e  
Xaviany otacza#y mnie d(wi$kiem wy-
sokiej próby. Oddechy i mla!ni$cia by#y 
czytelne, a naturalno!& barw pozosta-
wa#a poza dyskusj%. Nie by#a to jednak 
laboratoryjna sterylno!&, lecz próba na-
wi%zania intymnych relacji pomi$dzy 
s#uchaczem a wokalist% uwi$zionym na 
srebrnym kr%"ku.

Drugim atutem starych  
XN 125 by# fortepian. W au- 
dio'lskich nagraniach pysz-
ni# si$ bogat% palet% barw. 
Mniej efektowne wysokie 
tony zdawa#y si$ przy !red-
nicy ciut wycofane, ale wy-
starczy#o pos#ucha& zespo#u 
jazzowego z perkusist% gra-
j%cym miote#kami, by po- 
rzuci& podobne przypusz-
czenia.

Jedynym aspektem brzmie- 
nia, w którym g#o!niczki fak-
tycznie ust$powa#y licznym 
konkurentom, jest zasi$g basu. 
W pierwszej serii XN 125 

niskie tony zaczyna#y si$ od 55 Hz i cho&  
ich barwa i kontrola sta#y na wyso-
kim poziomie, to praw 'zyki nie da si$ 
oszuka&. Brakowa#o g#$bszego zej!cia, 
zw#aszcza w muzyce rockowej i organo-
wej, ale przy wszystkich innych atutach 
mog#em przej!& nad tym do porz%dku 
dziennego.

Najnowsza wersja XN 125 zachowuje 
wi$kszo!& zalet protoplastów, wzbogaca-
j%c je o dodatkowe elementy.

W pierwszej chwili nowe Xaviany zda-
wa#y si$ gra& g#o!niej od poprzedników 
przy tym samym ustawieniu wzmac-
niacza. Rzut oka na tabel$ danych cz$-
!ciowo to t#umaczy. Pierwsza i druga 
seria XN 125 mia#y impedancj$ 8 omów.  
W wersji Evoluzione spad#a ona do  
sze!ciu, co zaowocowa#o subiektyw- 

nie postrzeganym wzrostem dyna- 
miki.

Czarowna !rednica dawnych  
XN 125 zosta#a nieco pozbawiona 

uroku, za to zdecydowanie 
poprawi#y si$ precyzja  
i detaliczno!&. Brzmie-
nie si$ och#odzi#o. Po-
jawi#o si$ wi$cej g#osek 
szeleszcz%cych, odde-
chów i niuansów arty-
kulacji. „Prawdziwo!&” 
nowej wersji dzia#a#a 
hipnotyzuj%co i powrót 

do starych kolumn nie by# ju", niestety, 
bezbolesny.

Du"e zmiany zasz#y te" w górze pa-
sma. Sta#a si$ bogatsza i lepiej de'nio-
walna. Mo"na nawet u"y& okre!lenia: 
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wyra'nowana. Odbi#o si$ to, oczywi-
!cie, na budowie sceny. O ile w starych 
XN 125 by#a ona wysuni$ta przed ko-
lumny i z wyra(nie zaznaczon% g#$bi%, 
to teraz zrobi#a dobre dwa kroki w ty#. 
Mo"na, rzecz jasna, eksperymentowa&  
z ustawieniem kolumn tak, by ognisko- 
wa znalaz#a si$ przed lub za s#uchaczem, 
ale powy"szego spostrze"enia doko-
na#em stawiaj%c XN 125 ES dok#adnie  
w miejscu ich poprzedniczek. Poprawie 
uleg#y wysoko!& i szeroko!& 
sceny, cho& ten ostatni ele-
ment by# w pierwszej serii 
trudny do pobicia.

Analizuj%c !rednie i wyso-
kie tony bliski by#em uznania 
wy"szo!ci najnowszej wersji 
XN 125 nad moimi uko-
chanymi monitorami. Re- 
szt$ w%tpliwo!ci rozwia#a  
reprodukcja basu.

W XN 125 ES schodzi 
on zdecydowanie g#$biej. 
Wprawdzie pi$& herców  
w pa!mie przenoszenia nie 
powinno ruszy& z posad bry-
#y !wiata, ale ró"nica by#a 

s#yszalna ju" na pierwszy rzut ucha. Nie  
trzeba by#o u"ywa& wyobra(ni, by do-
strzec niskie tony w klasyce. Bas by# 
obecny i budowa# zaskakuj%co solid- 
n% podstaw$. Maluchom Xaviana wci%" 
daleko do kolumn pod#ogowych, czy na-
wet monitorów wyposa"onych w du"e 
woofery, ale uwa"am, "e przy tych ga-

barytach trudno b$dzie osi%gn%& lepszy 
rezultat.

.RQNOX]MD

Wszystkie znaki na niebie i ziemi 
wskazuj%, "e moje wierne XN 125 uda-
dz% si$ wreszcie na emerytur$. Tylko one 
wiedz%, jak bardzo na ni% zas#u"y#y.
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Xavian XN 125  
Evoluzione Speciale 
'\VWU\EXFMD��� Moje Audio  
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Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB 

,PSHGDQFMD��� 6 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 50 Hz-26 kHz 

5HNRP��PRF�Z]P���� 30-120 W 

:\PLDU\��Z�V�J���� 28,5/18/27,5 cm 

0DVD��� 8 kg 

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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